ERRATA 01 DO EDITAL 01/2019
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA -BA.

ERRATA
A Suprema Concursos, no uso de suas atribuições, retifica o Edital 01/2019, no Artigo 22, § 2º e Artigo 57 –
ETAPA IV – Prova Prática para o cargo de Motorista I e II

Onde se lê: Fica ciente o candidato que requerer a isenção da taxa de inscrição por hipossuficiência, no
ato da sua inscrição, deverá realizar a entrega da declaração, cujo modelo encontra-se disponível no
anexo VI deste Edital.
Leia-se: Fica ciente o candidato que requerer a isenção da taxa de inscrição por hipossuficiência, no ato
da sua inscrição, deverá realizar a entrega da declaração, cujo modelo encontra-se disponível no anexo
V deste Edital; comprovante de residência em nome do requerente ou excepcionalmente em nome do
pai ou da mãe (conta atualizada de luz, de água ou de telefone fixo); cópias das páginas da Carteira de
Trabalho, onde consta a identificação do candidato, a foto, a assinatura, a qualificação civil e o contrato
de trabalho, com a baixa do último emprego, e mais a página subsequente em branco, ou, se servidor
público, exonerado ou demitido, a cópia do respectivo ato publicado no órgão oficial ou declaração
original, assinada pelo próprio interessado, contendo as seguintes informações: Qual a última atividade,
local em que era executada, por quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento,
acompanhada de cópia autenticada de qualquer documento onde conste o número do PIS/PASEP do
candidato; e cópia de documento que comprove a vigência de seguro desemprego, se houver.
Onde lê: Prova Prática para o cargo de Motorista I e II
a) Será aplicada aos candidatos aprovados para o cargo de Motorista I e II, cuja classificação
corresponde ao dobro das vagas previstas para o cargo.
Leia-se: Prova Prática para o cargo de Motorista I e II, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de
Retroescavadeiras.
a) Será aplicada aos candidatos aprovados para o cargo de Motorista I e II, Operador de Máquinas
Pesadas e Operador de Retroescavadeira será convocado o dobro das vagas previstas para o cargo.
b) A Prova Prática tem caráter classificatório e eliminatório e valerá de 0 a 100 pontos, sendo tais pontos
somados aos pontos da prova objetiva, para serem divididos, obtendo-se uma média das duas etapas.
c) Os candidatos serão submetidos a uma avaliação do desempenho na direção de veículos, na qual
serão analisados os itens que seguem:
Os candidatos ao cargo de Motorista I e II serão analisados diante dos seguintes itens:


Controle de embreagem em aclives e declives;
 Entrada e saída nas vias preferenciais;
 Entrada e saída nas curvas e retorno;
 Uso da sinalização por gestos, luzes e som com o veículo parado e em movimento;
 Passagem e ultrapassagem de outro veículo em movimento.
 Velocidade regulamentar.

 Velocidade compatível com a segurança.
 Estacionamento e parada.
 Partida e parada de veículo.
 Uso de pistas com mais de uma faixa de circulação no mesmo sentido.
 Operação de freios.
 Operação da embreagem.
 Operação de instrumentos no painel.
 Observância da sinalização horizontal e vertical.
 Observância da sinalização semafórica.
 Engrenagem e Desengrenagem das marchas.
 Funcionamento do motor.
 Distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente.
 Mudança de faixa.
 Marcha-a-ré.

d) Os candidatos deverão apresentar a “C.N.H.” no momento da assinatura para avaliação prática,
sob condição de ser eliminado quem não apresentar.
Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas serão analisados diante dos seguintes itens:








Operar máquina escavadeira em obras,
Realiza demolições,
Escavações,
Carregamento de caçambas
Terraplenagem em solos.
Verifica condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico
Opera máquina de rodas ou esteira para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e
materiais semelhantes.

Operador de Retroescavadeiras
 Nivelar terrenos
 Realizar pavimentação
 Fazer terraplanagem
 Ajustar terrenos irregulares em plantações
e) A avaliação será pública, podendo os demais candidatos acompanhar o desempenho do candidato
avaliado que terá duração de 20 minutos.
f) O candidato convocado que não comparecer para a realização da prova prática será eliminado.

Comissão Especial do Concurso

